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92/339
HÓETKER, Glenn P.: Warum sind japanische na
turwissenschaftliche und technische Informatio
nen so schwierig zu finden und zu benutzen? = 
Nachr.Dok. 43.Jg. 1992. 2.no. 76-82.p. Bibliogr. 
20 tétel.

Res. angol nyelven.

Miért nehezen hozzáférhetők és használhatók 
az Egyesült Államokban a japán termé
szettudományi és műszaki információk?

Állománygyarapítás; Haszná
férhetőség; Nyelvismeret
tatás -természettudományi és műszaki

Japán 1988-ban a kémia, a fizika, a rákkutatás 
területén a publikált cikkek alapján a harmadik 
helyen állt. Az amerikai kormány és egyes cégek 
az ilyen és hasonló sikerek miatt felismerték a ja
pán műszaki és természettudományi információk 
beszerzésének fontosságát. A japán információk 
felderítése és felhasználása a kutatóknak és a 
könyvtárosoknak nehézségeket okoz. A problé
mák hét pontban foglalhatók össze (az egyes 
pontoknál szerepelnek a megoldási javaslatok és 
példák is):

1. A nyelv. Kevés amerikai kutató tud japánul, 
kevés a kvalifikált fordító is. A legtöbb értékes in
formáció először japán nyelven jelenik meg, 18 
hónapos késés is előfordulhat az eredeti és a for
dítás megjelenése között. A megoldáshoz az 
szükséges, hogy minél több kutató tanuljon japá
nul, főleg a műszaki nyelvet. Fontos a gépi fordí

tás tökéletesítése. A National Technical Informati
on Service (NTIS) lefordítja a legfontosabb japán 
dokumentumokat angolra, valamint kiadja a Di
rectory of Japanese Technical Resources in the 
United States-t, 250 kereskedelmi szolgáltató vál
lalat, könyvtár felsorolásával. A Foreign Broad
cast Information Service (FBIS) a japán vonatko
zású nyilvános rádióadásokat világviszonylatban 
elemzi és hozzáférhetővé teszi.

2. A kommunikációs Fokozni keli az 
amerikai kutatók bekapcsolódását a japán kom
munikációs hálózatba: részvétel kongresszuso
kon, amerikai-japán kutatócserében stb. A Natio
nal Science Foundation (NSF) több programot 
kínál (ösztöndíjak Japánban való tartózkodásra, 
japán nyelv tanulására, nyári egyetem a japán 
mezőgazdaság, politika és infrastruktúra megis
mertetésére).

3. Az információ szóródásA nagyszámú ja
pán adatbank egymástól izoláltan tevékenykedik, 
nincs megfelelője az USA-ban található DIALOG 
és ORBIT rendszereknek. Japán kutatók a szak- 
folyóiratokon kívül gyakran egyetemi vagy ipar
ági közlönyökben publikálnak. A Directory of Ja
panese Databases c. kiadvány felsorolja az USA- 
ban található, japán vonatkozású információs 
központokat. A kiutazó kutatóktól elvárható, hgy 
rendelkezzenek olyan készségekkel, melyek 
szükségesek az információk felleléséhez japán 
környezetben.

4. Az információk egyesítA japán „gazda
sági csoda” egyik kulcsának az információgyűj
tés szervezettségét tartják. Az amerikai kutatók 
azt várnák tehát, hogy az információeloszlás inf
rastruktúrája magasfokú legyen. Igényeiket azon
ban a japán rendszer nem elégíti ki. Japánban az 
információgyűjtés ugyanis arra irányul, hogy a 
témára vonatkozó minden anyag megtalálható 
legyen. Amerikában viszont az információkere
sés célja, hogy egy speciális kérdésre adjon vá
laszt a kevésbé fontos adatok mellőzésével.

5. Az adatbankok felhaszA legtöbb ja
pán adatbank japán nyelvű, speciális szoftvert 
és/vagy hardvert igényel. A szoftverköltségek 
igen tetemesek, amelyeket még növel a tenge
rentúli kommunikációs illeték is. Amerikai oldalról 
igen keveset lehet tenni a probléma megoldásá
ért. Az USA bízik abban, hogy a jövőben több 
angol nyelvű adatbankot hoznak létre Japánban. 
A piaci viszonyok befolyásolhatják ezt a tenden
ciát. Több japán adatbank már lehetővé tette az 
Amerikából való hozzáférést, így pl. a JICST-E
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rendszer, amelyet a Japan Information Center for 
Science and Technology fejlesztett ki.

6. Járatlanság a japán információs „színté
ren”. A Japánban információt kereső könyv
tárosnak sok mindent fel kell kutatnia, amit ott
hon készen kap, pl. hogy egy bizonyos területtel 
mely vállalatok foglalkoznak. A konferenciák 
szervezése Japánban eltér az USA-beli gyakor
lattól, így az összefoglaló „konferenciaértesítők” 
is más jellegűek. Megoldásként intenzívebb kö
zeledés szükséges az amerikai és a japán „infor
mációs ipar” között.

7. Dokumentumok beszerzése és felhasználá
sa. Az amerikai könyvtárak állománya japán ter
mészettudományi és műszaki folyóiratok vonat
kozásában nem nagy, és csak kevés könyv
tárosnak van lehetősége japán dokumentumok 
beszerzésére. Bizonyos publikációk még Japán
ban is nehezen hozzáférhetők (konferenciaanya
gok pl.). Mivel Japánban nincsenek nagy kiadók, 
sok dokumentumot a tudományos társaságok 
publikálnak, gyakran igen kis példányszámban. 
Ezeket sikeres beszerzésük után legtöbb eset
ben még fordítani is kell, ami igen költséges.

Végül a szerző egy információszolgáltató vál
lalkozás modelljét mutatja be: a Washingtonban 
működő SCAN C2C (a cikk szerzője is ennek 
munkatársa) hozta létre a „Japan Technology” 
elnevezésű adatbázist (a DIALOG és az ORBIT 
szolgáltatja), amely kb. a legjelentősebb 160 ja
pán műszaki, tudományos és gazdasági folyóirat 
indexelését és tartalmi kivonatolását végzi angol 
nyelven. Célja, hogy segítsen a fordítandó anya
gok kiválasztásában. A cég munkatársai amerikai 
és japán kutatók, akik hídszerepet töltenek be. 
Speciális, a japán nyelvű szövegek kutatására al
kalmas hard- és szoftverek kifejlesztésével is fog
lalkoznak. Japán nyelvű folyóiratállományuk a 
legnagyobbak közé tartozik az USA-ban. Cikkfor
dításokat ill. (alacsonyabb áron) szövegrész-for
dításokat is készítenek.

(Szepes Gézáné)

92/340
VERHO, Seppo: Kirjastovideot liian kalliita? = 
Kirjastolehti. 85.vuos. 1992. 6.no. 154-155.p.

Rés. angol és svéd nyelven.

Túl drágák a videoszalagok a könyvtárak szá
mára?

Könyvárak; Videokazetta

Finnországban csak néhány éve folyik video- 
köicsönzés. Jelenleg kb. minden második könyv
tárnak van ilyen szolgáltatása, ingyenesen. Az ál
lomány nagysága néhány száz kazetta, csak tíz 
könyvtárban van ezer kazettánál nagyobb gyűjte
mény. Szinte minden kazetta állandóan kölcsön
zésben van; a kölcsönzések száma évente meg
duplázódik.

Jelenleg a videokazetták gyarapítási kerete ti
pikusan kb. 25 ezer finn márka. Ez csak 30 olyan 
videokazetta vásárlására elegendő, amelynek 
könyvtári használata engedélyezett.

A pénzszűke és a magas árak miatt ez a szol
gáltatás kihalóban van. Előfordulhat, hogy a finn 
könyvtárak jövőre nem tudnak videokazettákat 
vásárolni. Már most is időlegesen leállították be
szerzésüket. A jelenlegi árak különösen a kis 
könyvtárakat sújtják.

Különösen a finn filmek olyan drágák (1000 
márka), hogy minden beszerzést alaposan meg 
kell gondolni. A multinacionális filmforgalmazók 
irreálisan magas áraik miatt a finn könyvtáraknak 
csak néhány tucat kazettát tudnak eladni évente. 
Ezzel összehasonlítva a kazetták bérlése igen je
lentős, több tízezer kazettát tesz ki. Gyakran a 
gyártók nem is adnak engedélyt a könyvtári fel- 
használásra. Ha a könyvtárak megindokolnák, 
hogy az alacsonyabb jogdíjak több profitot hoz
nának, a filmgyártók ezt megfontolnák. A produ
cereknek nem kellene túl sok pénzt várniuk a 
könyvtári használattól. A könyvtárak videoszol- 
gáltatása ugyanis a kulturális munka része, érté
ke pénzben nem mérhető. Ugyanakkor a filmfor
galmazók nem kívánják szponzorálni a közműve
lődési könyvtárakat, és nem hiszik, hogy a 
jogdíjak csökkentése fellendítené a könyvtárak 
videoszolgáltatását. A múlt tavasszal sor került 
néhány film csökkentett áron való körözésére. A 
kísérlet nem volt túl sikeres, de a szponzorálás 
továbbra is az árcsökkentés egyik lehetséges 
módja.

(Autoref. alapján)

Lásd még 321 -322, 366-367
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Állományvédelem

92/341
BENNETT, Richard E.: Paper preservation studies 
at the University of Manitoba Libraries = 
Can.Libr.J. 49.vol. 1992.1.no. 41-48.p.

Papír-állományvédelmi vizsgálatok a Manito
ba Egyetem könyvtári hálózatában

Állományvédelem; F e lm é ré s ;P a p ír

Az állományvédelem gyakran háttérbe szőrűi 
a könyvtárak automatizálása és az azzal kapcso
latos jelentős költségek miatt. A 90-es években 
nagyobb figyelemre és anyagi támogatásra van 
szükség ezen a téren.

1985-ben a Manitoba Egyetem könyvtára (Ka
nada) 100 ezer dollárt kapott állományvédelmi 
célra egy 500 ezer dolláros, gyorsan elköltendő 
gyarapítási összeg terhére. Párásítókat, különbö
ző anyagokat, fényvédő szűrőket, kötészeti esz
közöket vásároltak belőle, és képzést szerveztek 
könyvtártechnikusoknak. Nem utolsósorban 
szakértőként alkalmaztak egy nemzetközileg elis
mert szakembert, aki az állomány állapotának fel
mérésére tett javaslatot.

A felmérésre a későbbiekben az egyetem fő 
humán és társadalomtudományi könyvtárát, az 
Elizabeth Dafoe Library-t választották, amely a 
hálózat 13 tagkönyvtára közül a legrégibb és leg
nagyobb. Állománya egymillió kötet, legnagyobb 
része kölcsönözhető.

A mintavétel nem éppen tudományos alapos
sággal történt: minden harmadik polcon minden 
harmadik könyvet kézbe vettek, így kb. 9000 
könyvhöz jutottak. Ezekről rögzítették a követke
ző adatokat: raktári hely, azonosító adatok (rak
tári szám, kiadási év, hely), kötés állapota, sérü
lések jellege, törékenység, savasság. A felmérést 
a könyvtárosok társadalmi munkában végezték 
el. A következőket vizsgálták:

1. Melyek a papír törékenységének jellemzői? 
A törékeny papírt három kategóriába sorolták, 
azonkívül még két kategória létezett: mérsékelt 
ill. erős. Megállapítást nyert, hogy a törékenység 
valószínűsége a dokumentum korával egyenes 
arányban nő. Ugyanakkor az állomány 60%-át 
1960 után adták ki, és 51 ezer kötet papírja már 
most törik.

2. Mérhető-e az állagromlá mint folyamat? A 
papír megközelítő savasságát vegyileg érzékeny 
levéltári tollak alkalmazásával határozták meg. 
Arra az eredményre jutottak, hogy az utóbbi év
század dokumentumai merülnek majd esetleg a 
leghamarabb feledésbe. Az 1900-ban kiadott 
könyvek tízszer olyan savasak, mint az utóbbi év
tizedben kiadottak. A 20. század terméséből más 
információhordozók is hasonlóan veszélyeztetet
tek (a színes fényképek, a hangfelvételek, az op
tikai és mágneslemezek). A legaktívabban a sa
vas erózió a könyv életének nem utolsó éveiben, 
hanem az első 25-30 évben jelentkezik. A 60-69 
éves könyvek 1:2 valószínűséggel törékenyek, a 
30-39 évesek több mint fele már erősen savas. A 
vizsgált könyvtárban egy átlagos monográfia 
vagy folyóiratszám várható élettartama 66 év.
1989-ben az 1920-ban kiadott könyvek 50,9%-a 
már helyrehozhatatlanul törékeny. 40 év múlva 
az éves gyarapodást túlhaladja majd a tönkre
ment könyvek száma.

3. Milyen az állomány általános állapota (kö
tés, belső sérülések, bejegyzések Erről
kevés adat áll rendelkezésre.

4. Hogyan lehet a
alapján meggyőzni a könyvtá
tőket, hogy támogassák az állományvédelmet?
1989-ben sikerült a könyvtárnak egy teljes állású 
státuszt kapnia állományvédelmi szakember szá
mára, aki átfogó állományvédelmi programot 
dolgoz ki (kötési koordináció, házi javítás, a töré
keny könyvek konvertálása más hordozóra, fel
készülés elemi csapásra stb.). Feladata a kép
zés, a figyelemfelkeltés, az eszközök és anyagok 
beszerzése is.

A Manitoba Egyetem könyvtára tapasztalatait 
országosan is szeretné hasznosítani. Ajánlásai a 
következők:

-  alakuljon a levéltárosok egyesületével kö
zös állományvédelmi bizottság,

-  vonjanak be külső szakértőket,
-  nyomást keli gyakorolni a kanadai kor

mányra, hogy a fontos dokumentumok 
tartós, savmentes papírra készüljenek,

-  intézmények és alapítványok támogatását 
kell megszerezni a tömeges, szisztemati
kus savtalanításhoz és mikrofilmezéshez,

-  ugyanilyen mértékű állami támogatást kell 
biztosítani,

-  jobban kell lobbyzni a cellulóz- és papíri
parral.

(Hegyközi Ilona)
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Feldolgozó munka

92/342
VICKERY, Jim: CONSER: serials cataloguing, 
American style = Cat.lndex. 101-102.no. 1991.
4.p.

CONSER: időszaki kiadványok katalogizálása 
-  amerikai stílusban

Időszaki kiadvány; Közös katalogizálás

A CONSER adatbázis 550 ezer időszaki kiad
vány adatait tartalmazza és évi növekedése 30 
ezer rekord. Huszonöt amerikai tudományos 
könyvtár katalogizálja időszaki kiadványait az 
OCLC-ben működtetett, a Kongresszusi Könyv
tár és a Kanadai Nemzeti Könyvtár által széles 
körben elérhetővé tett adatbázisban.

A CONSER nemcsak a katalogizálást szolgál
ja, hanem felhasználható a szerzeményezésre, 
lelőhelyjegyzékek összeállítására, valamint az 
ISDS-be történő jelentésre is. A CONSER maga 
nem lelőhely-adatbázis, hiszen az állományt a re
kordokban nem részletezi. Igen alapos kéziköny
vét, a CONSER Editing Guide-ot a nem tag
könyvtárak is használják katalogizálási segédlet
ként. A katalogizálás a CONSER-ben az 
AACR2-t, a MARC-formátumot, az ISSN-számok 
használatát és az ISBD(S)-t veszi figyelembe, de 
-  időszaki kiadványról lévén szó -  mindig van
nak kodifikálandó szabályértelmezések.

1983 óta az új vagy megváltoztatott tárgysza
vakat egyeztetniük kell a NACO-val (Name Auth
orities Co-operative Program -  jelenleg National 
Co-ordinated Cataloging Operation, Nemzeti Ko
ordinált Katalogizálási Operáció), az AACR2-nek 
való megfelelés szempontjából.

Jelenleg aktuálisan megoldandó kérdés a kü
lönböző MARC-formátumok egységesítése, vala
mint az időszaki kiadványok különböző változa
tainak és megjelenési formáinak kezelése, és na
pirendre tűzték a tárgy szerinti keresés teljes 
megvalósítását is. Kiegészítő adatokat vittek be 
az időszaki kiadványokat feldolgozó indexelő és 
referáló szolgáltatásokról, elvégezték 80 ezer na
pilap teljes katalogizálását.

(Koltay Tibor)

92/343
BECK, Helmut: Zur Klassifikation der Belletristik 
= Int.Classif. 18-vol. 1991. 4.no. 205-211.p. Bibli- 
ogr. 11 tétel.

A szépirodalom osztályozása

Közművelődési könyvtár; Osztályozási rendszer; 
Szépirodalom

A múlt századfordulón kialakult könyvtári osz
tályozási rendszerek az irodalmi műveket csak 
formális jegyek alapján csoportosították (műfaj 
és nyelv), tartalmi felosztásra nem vállalkoztak. A 
közkönyvtárak olvasói igényeit azonban ez a fel
tárási mód soha sem elégítette ki.

Az első megalapozott könyvtári kísérlet a 
szépirodalom tartalmi osztályozására a német „új 
népkönyvtári mozgalom” talaján történt. Ennek 
legnagyobb alakja, Walter Hofmann programadó 
művében (Út az irodalomhoz, 1922) az olvasói 
„életkör” fogalmából indult ki. Az életkör összete
vői; tipizált individuális jegyek és a szociális kör
nyezet (pl. „fiatal proletárfiú”). Hofmann ezekhez 
az életkörökhöz kapcsolta az egyes irodalmi mű
veket, azok „anyaga” alapján.

A 2. világháború után a tematikus szépiro
dalmi bibliográfiák vállalkoztak az irodalom tartal
mi feltárására. A jénai Ernst Abbe Könyvtár 1951- 
ben „Regények és elbeszélések -  a társadalmi 
fejlődés a szépirodalom tükrében” címmel ki
adott műve történeti-kronológiai és szociológiai 
szempontok alapján kategorizált; az ötvenes 
évek során kibővített, három kötetben megjelenő 
bibliográfia a további hasonió vállalkozások pél
daképévé vált. Új szempontokat hozott viszont a 
Központi Könyvtárügyi Intézet (ZIB, Kelet-Berlin) 
1975-ben megjelentetett kiadványa, a „Katalógus 
a szépirodalom feltárására”. Ez a módszertani 
mintává vált katalógus a főbb tematikus csopor
tokon belül a differenciáltabb feltárást biztosító 
tárgyszavas osztályozási rendszert használja.

Ugyancsak a 70-es években dolgozta ki rend
szerét, az AMP-szisztémát (Analysis and Media
tion of Publications) a dán Annelise Mark Pejter- 
sen és Jutta Austin. Ők az olvasói igények („ké
rek egy ... könyvet”) elemzéséből kiindulva és a 
számítógép sokoldalú lehetőségére építve négy 
főosztály kombinációival dolgoznak: 1. A mű tár
gya (tág értelemben); 2. A cselekmény időpontja 
és helyszíne; 3. Az írói szándék (érzelmi hatás
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vagy ismeretközlés); 4. Az olvasás nehézségi fo
ka: irodalmi forma, tipográfiai kivitel stb.

A 80-as években a Német Könyvtári Intézet
ben (DBI) végzett kutatások arra az eredményre 
jutottak, hogy külön kell választani a szépiro
dalmi művek szabadpolcos felállítását, mely egy 
leegyszerűsített csoportosítás alapján történhet, 
és a mélyebb tartalmi feltárást. Ennek legjobb 
eszköze az RSWK szabványai szerint épülő, 
részletekbe menő tárgyszókatalógus, különösen 
számítógépes formában. Minden más segéd
eszköz kevésbé hatásos, felszínes és nehézkes. 
(Jürgen Seefeldt: Erschliessung und Vermittlung 
der Schönen Literatur in öffentlichen Bibliothe
ken, 1984.) Ugyanakkor mások elvetik az RSWK- 
ra épülő tárgyszórendszert (Hans Sträter és Eli
sabeth von Kloedin; cikkük referátumát lásd a 
KDSz 88/901. számon), ő k  az AMP tárgyszóinde- 
xéí ítélik a legjobban használhatónak, a PRECIS-re 
orientálva. Hangsúlyozzák egy központi adatbank 
fontosságát, mely online hozzájutással tenné lehe
tővé a szépirodalomban való tartalmi tájékozódást.

A szerző a történeti visszapillantás alapján 
úgy véli, hogy

-  feltétlenül szükség van a szépirodalom 
tartalmi feltárására;

-  az osztályozási rendszernek követnie kell 
az olvasói igények sokrétűségét;

-  a szabadpolcos állományfelállítás már 
maga is az osztályozás egyik formája;

-  az állományfelállítás rendjén túl a differen
ciáltabb választási lehetőséget a kataló
gusoknak vagy ajánló jegyzékeknek kell 
megadniuk.

(Katsányi Sándor)

92/344
DEMAILLY, André: Robert Pages et l’analyse co- 
dée = Documentaliste. 29.vol. 1992. 2.no. 59- 
72.p. Bibliogr. 22 tétel.

Rés. angol nyelven.

Robert Pages és a kódolt szövegelemzés

indexelés; Információkereső nyelv; Kód; Osztá
lyozási rendszer

A Franciaországban 30 évvel ezelőtt végzett 
természetesnyeiv-feldolgozási kutatásokat nem

publikálták széles körben. Ezek a kutatások ma 
sem eléggé ismertek és nem szerepelnek a szak
terület adatbázisaiban sem.

Közéjük tartozik az a kutatás, amelyet a Szo
ciálpszichológiai Laboratóriumban Pages és 
munkatársai végeztek, s amely eredményekép
pen létrehozták egy, az elemzés és az indexelés 
szabványosításán alapuló osztályozási rendszer, 
a CODOC tervét. Konceptuális elemzésből és a 
multidimenzionális osztályozási rendszerek lehe
tőségeiből kiindulva ez az „indexelési kód” lehe
tővé tette a szociálpszichológiai fogalmak keze
lését anélkül, hogy a tudományág egyéb része
itől elválasztották volna azokat. A szerző 
rekonstruálja Robert Pages gondolatmenetét és 
elképzeléseit az indexelő nyelvekről. Bemutatja a 
kódolt szövegelemzés elméletét és megvizsgálja 
e technika jelenlegi helyzetét, különösen a szak
értő rendszerek fejleményeinek összefüggésé
ben. A cikkben részletek szerepelnek Pages írá
saiból, köztük „A kulturális osztályozás és doku
mentumindexelés problémái” és a „Kódolt 
szövegelemzés -  ezen indexelési technika alkal
mazása a szociálpszichológia és a humán tudo
mányok terén” címűekből.

(Autoref.)

Katalógusok

92/345
SEAMAN, Scott: Online catalog failure as reflec
ted through interlibrary loan error request = 
Coll.Res.Libr. 53.vol. 1992. 2.no. 113-120.p. Bibli
ogr. 8 tétel.

Res. angol nyelven.

Az online katalógus hibái -  a fölösleges 
könyvtárközi kölcsönzési igények tükrében

Felmérés [forma]; Gépi információkeresés; In
formációkeresési rendszer értékelése; Könyv
tárközi kölcsönzés; Online katalógus

Könyvtárközi kölcsönzési adatok felhasználá
sával a jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy né
hány használó miért nem talált meg meglévő té
teleket az Ohio State University online katalógu
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sában. Az 1988-89-es könyvtárközi kölcsönzési 
kérések kb. 9%-át (1369-et) visszaadták a hasz
nálóknak, mivel a könyvtárosok megtalálták a 
műveket a helyi online katalógusban. Az történt, 
hogy vagy a használónak nem sikerült megfelelő 
keresést végeznie a katalógusban, vagy a kataló
gus nem szolgáltatta a kívánt rekordot. A köl
csönzési kérésekből vett mintát két részre osztot
ták: a használói, ill. a katalógushibák csoportjára. 
A használók hibái a minta 49 %-át tették ki és öt
féle jellemzőjük volt: nem volt szembetűnő hiba 
(49%), helyesírási hiba (7%), helytelen szerző 
vagy cím (40%), rövidítések (9%), stoplistán sze
replő szavak (1%). A katalógus hibái a minta 
51 %-át tették ki; ötféle hibát állapítottak meg az 
alábbi területeken: központozás (22%), analitikus 
feltárás (16%), testületi név szórendje (28%), 
csonkolás (10%), túl nagy fájl (24%).

(Autoref.)

92/346
DUNCAN, Donna: Technical options for retro
spective conversion = int.Cat.Bibl.Cont. 21.vol. 
1992, 1.no. 5-8.p. Bibliogr.

A retrospektív konverzió lehetséges megoldá
sai

Adatbázis-szolgáltató vállalat; Alakfelismerés; 
CD-ROM; Konverzió; Szolgáltatások átvétele

A retrospektív konverzió az online katalógusra 
való felkészülés első lépése. Jelentheti a nyomta
tott bibliográfiai tétel konvertálását számítógép
pel olvasható formába, vagy azt, hogy a könyvtár 
egy géppel olvasható rekordot beszerez a saját 
használatára.

A piacon számos kereskedelmi szolgáltatás, 
forrás-adatbázis áll rendelkezésre a könyvtárak 
konverziós tevékenységéhez. Ezek a szolgáltatá
sok a raktári katalógust mikrofilmen vagy papír- 
másolat formájában, esetleg optikai jelolvasóval 
bevive kapják kézhez. (A költségek rekordonként 
0,75-13 USD-t tesznek ki.) A konverziót célszerű 
leltárral és törléssel összekötni, különben később 
jelentős pluszköltségek merülnek fel (pl. a vonal
kódolásnál).

A retrospektív konverziónak alapvetően há
rom módszere van:

1. teljes bibliográfiai rekordokkal való össze
hasonlítás (online vagy számítógépes hordozón),

2. részrekordok vagy egyes keresési szem
pontok átadása mágneslemezen vagy fioppyn, 
és azok összehasonlítása egy fájllal,

3. teljes rekordok közvetlen beírása számító
gépbe vagy gépi hordozóra (csak kis mennyisé
gű rekord esetén ajánlott).

A konverzió különböző módszerei közül a kö
vetkező szempontok alapján szoktak a könyv
tárak választani: a konvertálandó állomány nagy
sága, kora, nyelvi összetétele, egységessége, a 
rekordok kívánt információtartalma, a hasonlítás
ra rendelkezésre álló rekordok teljessége.

Az együttműködéses bibliográfiai szolgáltató 
vállalkozások (OCLC, RUN, WLN, Utlas, PICA, 
BLCMP, SLS, LIBRIS) mind rendelkezésre bo
csátják a nemzeti könyvtárak által létrehozott re
kordokat, gyakran kedvezményt nyújtanak a 
konverzióhoz. (Az OCLC pl. 1976 óta 48 millió re
kordot konvertált, és évente újabb 3,3 millió re
kordot konvertál.) A konverziós szolgáltatások 
néhány „konfigurációja” :

-  teljes szolgáltatás (a raktári katalógus alap
ján hasonlítás, a meglévő tételek átadása, a meg 
nem lévők konvertálása kérés szerint, a helyi 
adatok feltüntetése),

-  keresés a könyvtár által előkészítve (a szol
gáltató szoftverét felhasználva a könyvtár leme
zen vagy szalagon hasonlításra összeállítja a ke
resőkérdéseket, a talált tételeket szalagon kapja 
meg, fizetnie a találatokért kell),

-  keresés a szolgáltató által (a fenti két eljá
rás kombinációja: raktári katalógus aiapján a 
szolgáltató keres és átadja a meglévő, ill. -  ha 
igényük -  konvertálja a hiányzó tételeket),

-  online konverzió (a könyvtár maga konver
tál, kedvezményes katalogizálási tarifával hasz
nálhatja a szolgáltató adatbázisát).

A CD-ROM rendszerek használata kis és kö
zepes könyvtárak számára gyors és olcsó mód
szer (előfordulhat, hogy csak 0,35 dollárba kerül 
rekordonként). Ilyen rendszerek a következők: 
LaserQuest, BiblioFile, CD-CATSS, Bookbank, a 
nemzeti könyvtárak katalógusai. Ezek közül a 
konvertálandó retrospektív fájllal való átfedés, az 
adatbázis mérete és a rekordok minősége alap
ján célszerű választani. A keresés akkor a legha
tékonyabb, ha a tételek elrendezése betűrendes. 
A CD-ROM-mal történő konverzió kezdő költsé
gei magasak (pl. több meghajtót érdemes besze
rezni), de ezáltal a személyzet jócskán nyer időt.
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A CD-ROM-ról a kiválasztott tételeket a könyvtár 
online katalógusa számára elfogadható hordozó
ra átírják. A rekordokat a helyi könyvtár tovább 
szerkesztheti, tárolhatja, átadhatja feldolgozásra 
egy, a besorolási adatok egységesítésével foglal
kozó cégnek stb.

A kereskedelmi bibliográfiai szolgáltató vál
lalkozások számítógépes fájlokból állítanak elő 
és forgalmaznak katalógusokat. Legtöbbjük offli
ne vagy online módon a nemzeti könyvtárak MARC 
fájljaiban hasonlít be. Ilyen cégek: AutoGraphics, 
Blackwell North America, Brodart, Saztec, Jouve, 
Whitaker (az utóbbi három van Európában).

Vannak ezenkívül kódolással és adatbevitellel 
foglalkozó cégek (Electronic Keyboarding Inc., 
Saztec stb.), amelyek katalóguscédulák alapján 
dolgoznak, meglehetősen drágán. A saját adat
bevitelt és kódolást ritkaságok gyűjteményei ese
tén célszerű alkalmazni. A rekordok vásárlás ese
tén többnyire teljesebbek is. A rekordokat nagy 
tételben a leggazdaságosabb megvásárolni, de 
csak akkor érdemes, ha a találati arány eléri az 
50%-ot.

Az optikai jelolvasóval történő gépi adatbevi
tel mint szolgáltatás (pl. az Optiram Automation 
Ltd. cégé) teljes MARC rekordonként nyomtatott 
vagy gépeit formából történő konvertálásnál 0,76 
dollárba, kézírásos anyag esetén 1,15 dollárba 
kerül. Nem bevett módszer, inkább retrospektív 
katalogizálásra, mint konverzióra szokták hasz
nálni.

A szerző intelme: tervezzük meg alaposan a 
retrospektív konverziós programot, mert az a 
második legrosszabb dolog a világon. A leg
rosszabb ugyanis az, ha az elsőben elkövetett hi
bák miatt másodszor is neki kell fogni.

(Hegyközi Ilona)

92/347
MCGARRY, Dorothy: Priorities for retrospective 
conversion = Int.Cat.Bibl.Cont. 21.vol. 1992. 
1.no. 8-10.p.

A retrospektív konverzió prioritásai

Konverzió

A retrospektív konverzió könyvtáranként más
képpen zajlik. Mindenütt dilemmát okoz annak 
meghatározása, hogy milyen sorrendben kerül

jön sor az egyes állományrészekre. A könyvtárak 
döntését lényegében három tényező befolyásol
ja: gyűjteményük, intézményi szervezetük (egyet
len intézmény vagy hálózat) és a munka finanszí
rozási módja. A cikk gyakorlati tapasztalatok 
alapján a következő lehetőségeket látja a konver
zió megkezdésére:

1. Először a (kurrens vagy az összes) folyóira
tok katalógustételei.

E megoldás előnyei: a gépi rekordok segíte
nek az érkeztetésben, reklamálásban, kötészeti 
nyilvántartásban stb., és szükségesek a majdani 
online folyóirat-nyilvántartáshoz; megkönnyítik a 
kiadások nyomonkövetését, a szállító cégek érté
kelését, a használat mérését; az állománygyara
pítás egybehangolását.

E megoldás ellen szól, hogy a folyóirat-kataló
gustételek konverziója időigényesebb a monog
ráfiákénál; és humán és társadalomtudományi 
könyvtárakban kevésbé hasznos.

2. Először a kölcsönzésben lévő monográfiák.
Előnyök: a rekordok felhasználhatók az online

kölcsönzésnyilvántartásban; a használók értesül
nek a gyakran használt anyagokról; a forrás
adatbázisban nagy találati arány várható.

Hátrányok: mivel nem szisztematikus kivá
lasztásról van szó, nehéz kiszámítani, milyen re
kordok várhatók a gépi adatbázisban (milyen ka
talógushoz célszerű fordulni); a többi dokumen
tumot továbbra is kevéssé használják.

3. Először a legfrissebb kiadványok.
Előnyök: a szisztematikus kiválasztás miatt

nyomonkövethető, hogy milyen rekordok vannak 
a gépi adatbázisban; a jobb minőségű kataló
gustételek miatt gyorsabb a konverzió menete; a 
forrás-adatbázisban való behasonlításnál valószí
nűsíthető a nagy találati arány; a régebbi kiadvá
nyok gépi rekordjai közben másutt elkészülhet
nek, így gazdaságosan átvehetők.

Hátrányok: késedelmet szenved a régebbi ki
adványok katalógustételeinek konverziója.

4. Először egy szakterületi fiókkönyvtár állo
mánya.

Előnyök: a szisztematikus kiválasztás előnyei 
(lásd a 3. pontban); a fiókkönyvtár lezárhatja cé
dulakatalógusát; ha a fiókkönyvtárakat össze
vonják, csupán a lelőhelyet kell javítani és a dup
lumokat kiszűrni az esetleges törlés céljából.

Hátrányok: a többi fiókkönyvtár hosszabb 
ideig vár a konverzióra; a használók a gépi kata
lógusból nem értesülnek egy-egy mű összes le
lőhelyéről.
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5. Először egy szakterület anyaga (osztályo
zási rendszer alapján kiválasztva).

Előnyök: a szisztematikus kiválasztással járók 
(lásd a 3. pontban); a használók egy-egy mű 
összes lelőhelyéről értesülnek.

Hátrányok: más szakterületek anyaga hosz- 
szabb ideig vár a konverzióra.

6. Először a tárolókönyvtárba szánt kiadvá
nyok.

Előnyök: ezen anyagokról egyébként nehe
zen lehet tudomást szerezni, holott a kutatás szá
mára a kevésbé használt állományrészek is fon
tosak iehetnek.

Hátrányok: a gyakrabban használt anyagok 
konverziója emiatt elhúzódik (a tárolókönyvtári 
állományt viszont esetleg sokkal gyakrabban köl
csönzik a konverzió után!).

7. Először az az állományrész, amelyek kon
vertálására speciális támogatást kapott a könyv
tár.

Előnyök: a külön program keretében nem má
sok rovására folyik ez a munka; lehetővé válik 
speciális vagy egyedi anyagokról, bizonyos or
szágokban vagy nyelveken kiadott művekről a 
tájékozódás.

Hátrányok: a személyzetet a program elvon
hatja rendszeres feladataitól; a különleges gyűj
temények, nyelvek anyagának feldolgozása idő
igényesebb.

8. Teljes konverzió, az olvasói katalógus vagy 
a raktári nyilvántartás alapján.

Előnyök: a személyzet és a használók követni 
tudják, mi került már konvertálásra; ha a tételeket 
első előfordulásukkor konvertálják, nincs szük
ség a fájl másodszori áttekintésére.

Hátrányok: el kell dönteni, hogy mely cédulák 
(főtétel vagy egyebek is) alapján történik a kon
verzió; a gyakrabban használt anyagokra később 
kerül sor; nem jelentkezik az a gazdasági és idő
megtakarítás, amely a forrás-adatbázisban nagy 
valószínűséggel fellelhető katalógustételek kon
verziójával járna.

(Hegyközi Ilona)

Információkeresés

92/348
FIDEL, Raya: Who needs controlled vocabulary? 
= Spec.Libr. 83.vol. 1992. 1.no. 1-9.p. Bibliogr. 6 
tétel.

Mikor van szüksége a keresőnek szab
ványosított szókészletre?

Deszkriptor; Felmérés; Gépi információkeresés; 
Tárgyszó

A szerző azt vizsgálta, hogy egy adatbázis
ban való keresés során minek alapján döntenek 
a keresők arról, hogy deszkriptort vagy szabad 
szöveges kulcsszót használjanak, esetleg a kettő 
kombinációjával keressenek. 47 információkere
ső szakember 281 „élesben” végzett keresését 
vizsgálták. A megfigyelések azt mutatták, hogy 
egyesek a deszkripíorokat, mások a szabad szö
veget kedvelték jobban; a kétféle keresőelem 
használata között mindig az adott helyzettől füg
gően döntöttek. A keresők indítékai alapján a vá
lasztást meghatározó tényezők a következők: a 
keresőkifejezés és a keresőkérdés természete, a 
keresők személyes preferenciája, a kereséshez 
szükséges adatbázisok száma, tézaurusz léte ill. 
minősége, valamint az indexelés színvonala.

(Autoref.)

92/349
RODRIGUEZ VELA, Cristina: Los lenguajes do
cumentales en las bases de információn politics 
y de actualidad = Rev.Esp.Doc.Cient. 15.vol. 
1992. 1.no. 13-23.p. Bibliogr. 8 tétel.

Res. angol nyelven.

Információkereső nyelvek a napi politikai tájé
koztatás adatbázisaiban

Információkereső nyelv; Tájékoztatás -politikai

A szabad illetve a szabályozott információke
reső nyelv közötti régi ellentmondás különösen 
éiessé válik a politikai adatbázisok és az aktuális 
események adatbázisai esetében. A tanulmány 
megkérdőjelezi, hogy a tézaurusz alkalmazható-e a 
napi és heti aktuális események sajtójának feltá
rására. Ezen dokumentumok ugyanis igen sokfé
le, változó fogalmat tartalmaznak. Azonban a ke
resés sikere garantált, ha a szabadszöveges és 
deszkriptoros keresést kombinálják. Mindkét 
módszer egyidejű alkalmazása olyan stratégiát 
eredményez, amely -  mivel a módszerek egy-
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mást kiegészítik -  a iegtanácsosabb az említett 
dokumentumok esetén.

(Autoref.)

92/350
PARAJON COLLADA, Vincente: The languages 
for information in Europe: projects of the CEC for 
the language industries = Aslib Proc. 44.vol. 
1992. 2.no. 87-92.p.

Az információfeldolgozó nyelvek helyzete Eu
rópában; az Európai Közösségek Bizottságá
nak programjai a „nyelvi ipar” fejlesztésére

Együttműködés -nemzetközi; Gépi fordítás; Gépi 
szövegelemzés; Mesterséges intelligencia; 
Nyelvészeti kérdések

A nyelvi mérnökség területén az eddigi fej
lesztések főként egyetemeken, közpénzekből fi
nanszírozott intézményekben folytak, de egyre 
nagyobb az ipari jellegű stratégiák irányába tör
ténő elmozdulás. Az Európai Közösség (EK) je
lenleg a kutatás és fejlesztés 40%-át finanszíroz
za, az ipari szerződések a laboratóriumok bevé
teleinek 25%-át jelentik.

Megvan a kutatási potenciái, de a különféle 
technikák egységes keretbe foglalását még meg 
kell oldani. Az Európai Közösségek Bizottsága 
(EKB) megvizsgálta a nyelvi ipar fejlődését előse
gítő és hátráltató tényezőket. A 12 tagországban 
végzett vizsgálat mintegy 48 millió szellemi dol
gozóra terjedt ki és megállapította, hogy mintegy 
9 miliió emberév az írásos tevékenységgel kap
csolatos munkaráfordítás és több mint 2 millió 
szellemi dolgozó ír idegen nyelven. írott doku
mentumok előállítása, kezelése, osztályozása és 
visszakeresése a közösség szellemi dolgozóinak 
10%-át veszi igénybe, évi 500 milliárd ECU bér
költséget eredményezve. Ez jelentős potenciális 
piacot jelent a nyelvi ipar számára, amely azon
ban nyelvföldrajzi tényezőktől és az egyes nyel
veknek tulajdonított fontosságtól függően válto
zik: a francia nyelv piaca nagyobb, mint az ola
szé vagy a dáné, az angol nyelv pedig a 
felhasználásnak több, mint felét jelenti.

Az EKB vizsgálatai szerint a nyelvi iparban a 
nagy cégek mellett tipikusan kis, 5-10 szakem
bert foglalkoztató szervezetek működnek. Az Eu

rópában működő szakemberek száma mintegy 
1000, ezek fele a nagy cégek alkalmazásában áll.

A nyelvi szektor koherens és harmonikus fej
lődésének biztosításához az EK stratégiai prog
ramjára van szükség:

- fel kell számolni a nyelvészeti, technikai, ad
minisztratív és jogi akadályokat,

- ösztönözni kell a folyamatos fejlesztő mun
kát a természetes nyelvek gépi feldolgozásának 
terén, elősegítve a kutatás és ipar, a kereslet és 
kínálat összhangját,

- nyilvános és szabványos, csereszabatos, új
rafelhasználható nyelvi erőforrásokat kell megte
remteni,

- meg kell erősíteni az európai termékek kíná
latát a természetes nyelvek gépi feldolgozásának
terén.

Mindezek megvalósításának érdekében a kö
vetkezők történnek:

- az EKB kezdeményezi szöveg és hang to 
vábbítására alkalmas, nyilvános és széles körben 
használható, korszerű kommunikációs hálózatok 
létrehozását,

- szükséges lesz szabványok megalkotása,
- akciótervet dolgoztak ki a nyelvi ipar szolgál

tatásainak fejlesztésére.
(Koitay Tibor)

92/351
BUTTERWORTH, Margaret: Online searching 
and CD-ROM in British schools = Educ.inf.
10.VOI. 1992.1.no. 35-48.p. Bibliogr. 21 tétel.

Online irodalomkutatás és CD-ROM a brit is
kolákban

CD-ROM; Használók képzése -iskolában; Iskolai 
könyvtár; Online információkeresés

Annak ellenére, hogy a brit iskolai könyvtárak 
helyzete rossz és az iskolások irodalomkutatásra 
oktatásának elvei és gyakorlata között szakadék 
van, több program született az online és a CD- 
ROM-mai való irodalomkutatás megismertetésére.

A Campus 2000 online információs szolgálta
tás kifejezetten az iskolák igényeit szolgálja, árai 
megfizethetők számukra. Több saját adatbázisa 
van: pl. a FELINE az idegen nyelvek tanítására; 
kapuszolgáltatást biztosít más adatbázisokhoz, 
pl. a NERIS-hez (National Educational Resources
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Information Service) és a PROFILE hír-adatbázis
hoz (bár ez utóbbi még kedvezményesen is túl 
drága). A Campus 2000 egyúttal elektronikus 
postaszolgáltatást is biztosít.

A helyi oktatási hatóságoknál egy-egy tanács
adó működik, aki egyúttal a Campus 2000 helyi— 
regionális rendszermenedzsere is. Az új előfize
tőket ösztönzik a napi használatra, elektronikus 
levelező-versenyeket, „kincskeresést” szervez
nek. Az egyik archeológiái expedíciót elektroni
kus postán közvetlenül is megkereshették a gye
rekek az ásatásokkal kapcsolatos kérdéseikkel. 
Környezetvédelmi adatbázist építenek, amelybe 
a tanulók is szolgáltathatnak helyi adatokat. Az 
idegen nyelven tanuló diákok igen jónak találták 
a francia és német napilapokat kivonatoló adat
bázist. Az angol nyelvterületről ilyen adatbázis 
nem áll rendelkezésre.

Az „online információszolgáltatások az isko
lákban” (1987-1989) program keretében azt vizs
gálták, hasznosítható-e nagy, kereskedelmi adat
bázisok keresése az információkezelési készségek 
kialakítása, az információs források használata, 
célraorientált információ és az új információtech
nológiák megismertetése szempontjából. Több 
vendorral megegyeztek, hogy azok többnyire in
gyenesen nyújtsanak keresési lehetőséget. Az 
adatbázisok többsége nem teljes szövegű, ha
nem bibliográfiai volt. A British Library Dokumen
tumellátó Központja ingyenes kuponokat és 
gyors dokumentumellátást biztosított.

A program irányítói arra inspirálták az adatbá
zis-szolgáltatókat, hogy felhasználóbarát, végfel
használókra orientált keresési módokat biztosít
sanak egy olyan generáció számára, amelynek 
mire felnő, a végfelhasználói keresés már termé
szetes lesz. A tanulók enciklopédiákban keres
tek, a nagyobbak saját adatbázist is építettek.

1988-89-ben egy másik program keretében a 
CD-ROM-ok oktatási jelentőségét vizsgálták. Két 
középiskolában a BOOKBANK (British Books in 
Print), a Grolier Electronic Encyclopedia, a 
McGraw Hill Science and Technology Reference 
Set, a BOOKSHELF, a NERIS, az ECCTIS (Edu
cation Counselling and Credit Transfer Informa
tion System) CD-ROM változatát használták. A 
tanulóknak igen tetszett a CD-ROM böngészhe- 
tősége, de az aktualitás tekintetében az online 
szolgáltatás jobbnak bizonyult. A könyvtárosok
nak fel kellett ismerniük, hogy a diákok oktatása 
a CD-ROM-mal való irodalomkutatásra előbb sa
ját képességeik időigényes fejlesztését igényli.

Egy, az 1989-90-es tanévben lebonyolított 
programban (CHIRP, Computer Hotline for Infor
mation Re-Packaging) a Grolier enciklopédiában 
és a Guinness Disc of Records-ban CD-ROM-on, 
a PROFILE-ban pedig online kerestek. Egyértel
művé vált, hogy a 13-14 éveseket az adatbázisok 
feltárta színvonalas napilapok olvasása túl nagy 
követelmények elé állítja. A CD-ROM nagy sikert 
aratott: a tanulókat két-három fős csoportokban 
oktatták, gyakran szabadidejükben is visszajöt
tek, hogy egy-egy témának utánanézzenek.

(Koltay Tibor)

92/352
JACSÓ Péter: Coverage and accessibility in Ul
rich’s Plus and EBSCO-CD = Ser.Libr. 20.vol. 
1991. 1.no. 1-35.p.

Az Ulrich’s Plus és az EBSCO-CD CD-ROM fo
lyóiratkatalógusok értékelése felvételi körük 
és a meghirdetett hozzáférési pontok kereshe
tősége szempontjából

CD-ROM; Folyóiratkatalőgus; Információkeresé
si rendszer értékelése

Az Ulrich’s International Periodicals Directory-t 
több mint 50 éve „a” nemzetközi folyóirat-kataló
gusként tartották számon. Ezt a hegemóniát kí
sérelte meg megtörni az EBSCO 1976-ban a The 
Serials Directory c. összeállításával. Most mind
két katalógus nyomtatott formában és CD-ROM- 
on egyaránt hozzáférhető, az Ulrich’s online mó
don is.

Egyéb tudnivalók a két kataiógusróí: az Ul
rich’s 395 USD-ba, az EBSCO-CD 495 USD-ba 
kerül; az Ulrich’s-t kéthavonta, az EBSCO-t ne
gyedévente aktualizálják; az Ulrich’s-hoz 512 
Kbyte-os, az EBSCO-hoz 580 Kbyte-os számító
gép szükséges. Az EBSCO jelentős számban tar
talmaz hírlapokat is, szerepelnek benne a CON- 
SER-számok, az NLM- és az ETO-jelzetek, a re
kordok MARC-formátumúak.

Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy 
mind az Ulrich’s, mind az EBSCO CD-ROM-ját 
beszerezzék, ezért a szerző összehasonlítja őket 
felvételi körük, rekordjaik minősége és használa
tuk kényelmessége szempontjából.

A vizsgálat során több mint 400 folyóiratcímre 
végeztek keresést, főként cím és -  lehetőleg -
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ISSN szerint, mindkét adatbázisban. Egyéb kere
sésekre is sor került, de ezek az indexelés eltéré
se miatt nem hoztak összevethető eredménye
ket.

Mindkét adatbázis minden eddiginél jobb 
hozzáférést biztosít az időszaki kiadványokhoz, 
de egyik sem tökéletes. A cím szerinti keresés 
teljes, egyértelmű és megbízható hozzáférést is
mert tételek keresése esetén nyújt. A tárgy sze
rinti keresés a Dewey-féle osztályozási kódokkal 
csak az Ulrich’s-ban megbízható. A Kongresszu
si Könyvtári, az ETO- és az NLM-jeizetek nem kö
vetkezetesek, ha ezeket alkalmazzák, drasztiku
san lecsökken a találatok halmaza, erről persze a 
használónak nincs tudomása. Ugyanez érvényes 
más, másodlagos keresési kritériumokra (kivéve 
az Ulrich's-ban az országkódokra és a kiadvány 
státusára). Ezek használata vagy félrevezetőén 
csökkenti a találatok számát, vagy -  az EBSCO- 
CD esetében -  elfogadhatatlanul magas hibás 
találati arányt eredményez. Az EBSCO indexelési 
módszere sok hozzáférési pontot szükségtelen
né tesz. Az átfogó osztályozási kódok, a pél
dányszám és az ár feltüntetését elő- vagy utóta
gokkal kellene megoldani. Az Ulrich’s-ban min
denütt szerepelniük kellene a nyelv és a 
periodicitás kódjának, az EBSCO-ban az ország
kódoknak. A tárgyszavazás következetessége is 
javítandó.

A CD-ROM adta előnyök csak akkor használ
hatók ki a beszerzés, állományalakítás és infor
mációkeresés terén, ha a nyomtatott változatok
ban nem szereplő hozzáférési pontok teljesebbé, 
következetesebbé és megbízhatóbbá tehetők a 
CD-ROM-katalógusokban.

(Hegyközi Ilona)

92/353
MEADOWS, Jack: The wall comes tumbling 
down: but are the electronic barriers raised? = 
Cat.Index. 101-102.no. 1991.5-7.p.

A fal leomlott -  most elektronikus korlátok 
jönnek létre Kelet-Európábán?

Gépi információkeresés; Információtechnológia; 
Tájékoztatási politika

Kétségtelen, hogy a bekövetkezett politikai 
változások nagy hatással lesznek a Kelet- és

Nyugat-Európa közötti kommunikációra is. Némi 
visszatekintés segíthet a jövőbeli tendenciák fel
becslésében. A szocialista országok között infor
mációs szempontból is a Szovjetunió volt a leg
meghatározóbb. A kutatások nagy része a szov
jet tudományos akadémia intézeteiben folyt. A 
centralizációnak volt némi haszna is: jól átlátha
tóvá tette az információforrásokat és megelőzhe- 
tővé váltak a párhuzamos kutatások.

Az információkezelés automatizálását az Álla
mi Tudományos és Műszaki Bizottság felügyelte. 
Ennek a fennhatósága alatt működött a VINITi (a 
Tudományos-Műszaki Információ Össz-szövetsé- 
gi Intézete), melynek kiadványsorozata, a Refera- 
tivnyj 2umal külföidön is széles körben ismert.

A Szovjetunió volt a kelet-európai országok 
legnagyobb számítógép-szállítója. Valóban elis
merésre méltó erőfeszítéseket tettek ugyan e té
ren, mégis jócskán elmaradtak a Nyugat mögött. 
Mivel e gépek az IBM modellen alapultak, az 
egész térség „IBM-függővé” vált. Becslések sze
rint a Szovjetunióban kb. 30 millió PC-re lenne 
sürgősen szükség, hogy az államigazgatás, a ku
tatás, az oktatás és az ipar információszükségle
tét megfelelő módon kielégíthessék. Pillanatnyi
lag azonban csak évi negyedmilliót tudnak gyár
tani. 1989-ben ezért 300 ezer PC-t rendeltek a 
Siemenstől, 1990-ben pedig megállapodtak az 
amerikaikkal egy mikroprocesszorgyár felépíté
sében, mely évente egymillió személyi számító
gépet lesz képes előállítani.

A kelet-európai országok egyre inkább érde
keltekké válnak a nemzetközi számítógépes há
lózatok használatában, és ezért a KGST-szab
ványok helyett ma már az európai szabványokat 
részesítik előnyben. Ugyanebből a célból a tele
fonhálózat sürgős modernizálására is szükség 
lenne. Ennek a COCOM-lista már nem akadálya, 
legfeljebb a kemény valuta hiánya az. A Világ
bank azonban támogatja a telekommunikáció 
fejlesztését Kelet-Európábán.

Amilyen elmaradott e területen a Szovjetunió, 
olyan fejlett a műholdas távközlés terén. Egy ide
je tagja nemzetközi szervezeteknek is, például az 
Inteisat-nak (International Organisation for Satel
lite Communication); Lengyelország és Románia 
pedig 1990 óta az Eutelsat-nak.

A szoftverek tekintetében állnak legjobban a 
kelet-európai országok, Magyarországgal az 
élen, mely a legtöbbet exportálja Nyugatra. 
Azonban még mindig kevés nyugati termékhez 
jutnak hozzá, ezért maguk írják meg az ezeket
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pótló szoftvereket, ami azonban nem kifizetődő 
eljárás. A külföldi online adatbázisokhoz a volt 
szocialista országok moszkvai közvetítéssel fér
hetnek hozzá, kivéve a legelőbbre tartó Magyar- 
országot és Csehszlovákiát, melyek közvetlen 
kapcsolattal rendelkeznek. A többi ország hely
zetén a nagy adatbázisok mágnesszalagjainak 
beszerzése, illetve nemsokára talán a CD-ROM- 
ok használata könnyít. A közvetlen hozzáférést 
nehezíti viszont az anyagi nehézségeken kívül a 
nyelvismeret és a megfelelő segédeszközök (té- 
zauruszok, adatbázis-listákat közlő folyóiratok 
stb.) hiánya is, ami saját adatbázisok kiépítésére 
ösztönöz, akkor is, ha annak már létezik külföldi 
megfelelője.

A nyugati országok számára sem könnyű 
hozzáférni a keleti adatbázisokhoz, ugyanis 
1989, az első Kelet-Nyugati Online Konferencia 
óta nem változott lényegesen a helyzet: a volt 
szocialista országokban ugyan egyre több adat
bázist építenek, de legtöbbjük nem online hozzá
férésű, és szinte mindegyik nemzeti nyelven író
dott.

A jövőben valószínűleg a hálózatok építése az 
állam feladata marad ebben a térségben, bár elő
reláthatólag külföldi segítséggel. A hardver tekin
tetében vegyes vállalatok alapítása jelentheti a 
megoldást. Az is biztos, hogy a hagyományos 
centralizált felépítést át kell alakítani, de például a 
szabványosítás tekintetében továbbra is kívána
tos lenne a központi ellenőrzés.

Mindebből látható: a Kelet és Nyugat közti fa
lak leomlottak ugyan, de a társadalmi-gazdasági 
határok valószínűleg nem fognak ilyen gyorsan 
eltűnni.

(Fazokas Eszter)

Lásd még338, 354

Olvasószolgálat, referensz

92/354
Auskunftsdienst auf neuen Wegen? Moderne In
formationstechnologien in Bibliotheken = Buch 
Bibi. 44.Jg. 1992. 2.no. 136-144.p.

Res. angol nyelven

Új utakon a tájékoztatás? A korszerű informá
ciótechnológia alkalmazása a duisburgi, kölni 
és düsseldorfi városi könyvtárban

Gépi információkeresés;Számítógépesítés; Vá
rosi könyvtár

Az NSZK-ban az új technológiát a közkönyv
tárak meglehetősen ritkán alkalmazzák, jelenleg 
csak három közkönyvtár szerez be információkat 
külső adatbázisokból: a düsseldorfi, a duisburgi 
és a kölni városi könyvtár.

Düsseldorfban 1988 elején kapott a központi 
könyvtár egy számítógépes munkahelyet, 
amellyel ma már 9 adatbázis-szolgáltató érhető 
el. Eleinte csekély volt a kereslet, érezhetően 
csak a Juris adatbázisok elérhetősége után nőtt 
meg. Főként közgazdasági témákban érkeznek 
keresési megbízások. A városi hivatalok bizo
nyos határig a könyvtár költségére használhatják 
a szolgáltatást, gyakori használat esetén saját 
csatlakozást építhetnek ki. 1990 áprilisa óta kell 
az online szolgáltatásért térítést fizetni.

Duisburgban a könyvtár kezdettől fogva 
együttműködik a városi klinikával és a hivatalok
kal. 1982 óta a könyvtár részt vesz a DB! online 
folyóirat-adatbank (ZDB) programjában. Teljes 
költségtérítést csak a DIMDI és a Juris adatbázi
sokban való keresésért kór a könyvtár, a többi 
adatbázis esetében pausálét plusz a kinyomtatás 
költségeit számítja fel.

Kölnben jelenleg 14 szolgáltatón keresztül 800 
adatbázis áll rendelkezésre, valamint CD-ROM- 
adatbázisok. A keresési megbízások egyharmada 
szakemberektől (piaci információk, üzemgazdasá
gi irodalom, partnerközvetítés), egynegyede diá
koktól (egy-egy témáról szóló irodalom), egytizédé 
magánemberektől és a városi hivataloktól, egyötö
de magától a könyvtártól származik. Térítést kér
nek, 1-3 adatbázisban való keresésért pausálét 
plusz licenszdíjakat kell fizetni.

A három könyvtár 1990 augusztusában munka- 
csoportot alakított Céljaik: tapasztalataik cseréje 
és közzététele, hirdetés és marketing, egymás se
gítése az adatbázisokban való keresés miatt adódó 
szakirodalmi igények kielégítése terén.

Közös tapasztalataik: A számítógép alkalma
zása a könyvtári tájékoztató munkában sok, költ
ség- és személyzetigényes szervezőmunkával 
jár. A külső adatbázisok igénybevétele során 
egyszeri és folyamatos beruházási költségek me
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rülnek fei. Egyszeri költségek: berendezések, 
kommunikációs szoftver (8-10 ezer DM), telefon
fővonal (65 DM), Datex-P csatlakozás (200 DM). 
Folyamatos költség: az adatátvitel alapdíja 150 
DM. A személyzet betanítása, amelyet az adatbá
zis-szolgáltatók végeznek, naponta és fejenként 
80-500 DM-be kerül, plusz a segédletek árába. 
Az adatbázisok használatáért adatbázisonként li- 
censzdíjat plusz óránkénti számítógép-használati 
díjat kell fizetni, és külön térítés jár a lehívott 
adatmennyiség alapján (az átlagos díjak nem ad
hatók meg). A CD-ROM adatbázisok egyszeri be
ruházási költsége a hardverrel kapcsolatos (PC, 
terminál, nyomtató, CD-ROM lejátszó, az utóbbi 
ára 1500-3000 DM). Folyamatos költségek: a 
CD-k lízingje (termékenként különböző, a Deuts
che Bibliographie-é pl. 3000 DM/évi 4 szám). 
Speciális betanító kurzusokra többnyire nincs 
szükség. -  A szolgáltatások ára a fix költségeken 
túl a téma szerint eltérően alakul. A külső adatbázi
sok használatáért a könyvtárak mindig térítést kér
nek; költségeik is magasabbak, mint a nyomtatott 
tájékoztató eszközök vagy a CD-ROM-ok igénybe
vétele esetén. A felmerülő költségeket nem teljes
séggel hárítják át a használókra. -  A három könyv
tár fokozottabb marketingre törekszik: reklámozni 
fogja gépi tájékoztatási szolgáltatásait a regionális 
és országos sajtóban, valamint a potenciális hasz
nálók körében (szóróanyagokkal, plakátokkal, 
rendszeres bemutatókkal).

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 317, 326

Könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumszol' 
gáltatás

92/355
BELBENOT-AVICH, Pierre-Marie: The British Li
brary Document Supply Centre. Second part: 
The best way to use it = Health Inf.Libr. 3.voi. 
1992. 1.no. 47-50. p.

Res. francia nyelven.

A British Library Dokumentumellátó Központ
ja. 2. rész: Hogyan használhatjuk a legjobban

Az 1. részt lásd: 92/228.

Dokumentumszolgáltatás; Könyvtárközi kölcsön
zés; Nemzeti könyvtár

A cikksorozat második részében a szerző leír
ja, miképpen lehet a British Library Dokumen
tumellátó Központját használni (kötetkatalógu
sok, CD-ROM, online), majd a kérés módjáról 
szól (posta, fax vagy Artel útján), amelyet eseten
ként azonnal kielégítenek. Végül kitér a szerzői 
jogi rendelkezésekre.

(Autoref.)

Lásd még 345, 377

Dokumentációs eljárások és termékeik

92 /356
DRENTH, H. -  TSENG, G. -  MORRIS, A.: Track
ing British and European online business infor
mation: a guide to the guides = Online Rev. 
15.VOI. 1991.6 .no. 355-366.p. Bibliogr.

Brit és európai online üzleti információk kide
rítése: kalauz a kalauzokhoz

Adatbázis -közgazdasági; Minerva -adatbázisokról

Az online üzleti információk egyre nagyobb 
mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért az 
adatbázisokhoz szóló kalauzok értékes segédle
tek lehetnek a keresők számára az értékelésük
höz és a megfelelő források kiválasztásához. 
Vizsgálatok szerint a hivatásos információközve
títők az adatbázisok kiválasztásához igénylik a 
részletes leírást tartalmazó rekordokat, valamint 
alapvető, minerva stílusú információkat. A kevés
bé tapasztalt használók a következőket igénylik: 
bevezetést az online keresésbe, az adatbázis
szolgáltatók és az üzletiinformáció-szolgáltatás 
ismertetését. Továbbá, és ez a legfontosabb, út
mutatásra van szükségük a nagy online források 
kereséséhez. Mind a gyakorlott, mind a kezdő
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online használók profitálnának abból, ha az adat
bázisokról szóló kalauzok értékelő megjegyzése
ket tartalmaznának. A cikk ismertet brit és euró
pai üzleti információs kalauzokat -  mind általá
nosakat, mind speciálisan az online forrásokkal 
foglal kozóakat -  a következő szempontok alap
ján: milyen használói kör számára alkalmas, 
mennyire aktuális, milyen anyagot tartalmaz és 
az hogy van elrendezve. Meghatározza, meiyek a 
legjobb kalauzok. Egyesek pontatlanok, soknak 
az indexelése szegényes, kevés gondot fordítot
tak a használók szempontjaira. Ha a kalauzokat 
speciális használói kör számára terveznék meg, 
növekedne hatékonyságuk. Gyorsan és könnyen 
használhatóaknak keil lenniük, értékelő megjegy
zéseket kell tartalmazniuk az adatbázisok kivá
lasztásának segítésére, és részletes útmutatást 
kell adniuk a keresést segítendő.

(Autoref.)

92/357
MEYRIAT, Jean -  ROMÁN ROMÁN, Adelaida: 
An overview of European supply of social science 
information = Rev.Esp.Doc.Cient. 15.vol. 1992. 
1 .no. 24-30.p. Bibiiogr, 5 tétel.

Res. spanyol nyelven.

Az európai társadalomtudományi információ
ellátás áttekintése. (Az ECSSID VI. konferenci
áján -  Canterbury, 1991 -  elhangzott előa
dás.)

Adatbázis -társadalomtudományi; Nemzetközi 
helyzetkép

Az EUROSPES társadalomtudományi adatbá
zisok repertóriuma 1990-es kiadása alapján ele
mezték az európai latin nyelvű országok informá
ció-ellátottságát. A 173 adatbázisból 24 belga, 65 
francia, 41 olasz, 14 portugál és 24 spanyol, míg 
a 3 luxemburgi nem tekinthető nemzeti jellegű
nek. Míg az adatbázisok legtöbbje viszonylag új 
keletű, s kisebb részük 1981 előtti, Franciaország 
adatbázisainak 9%-a már 1970 eiőtt működött. 
Belgium kivételével az adatbázisok többsége 
(Portugáliában és Spanyolországban igen nagy 
többsége) nem magáncégek terméke. Az adat
bázisok többsége bibliográfiai, mindössze az 
olasz szöveges adatbázisok aránya éri el az

51%-ot (ami a fejlett jogi információs rend
szernek köszönhető). Az adatbázisok tartalmi 
elemzése számos nehézségbe ütközött, de meg
állapítható, hogy általában két terület: a jog, illet
ve a gazdaság és társadalom tűnik jól lefedett- 
nek. Technikai szempontból a szabványosítás 
igen alacsony fokú, nemcsak nemzetközileg, ha
nem egy-egy országon beiül is. Az ISBD-t vagy 
az azon alapuló nemzeti dokumentumleírási sza
bályokat az adatbázisoknak 11 (Olaszország) us
que 67 (Portugália) százaléka alkalmazza. Nagy 
változatosságot mutatnak a számítógépes adat- 
formátumok, mindössze a STAIRS tűnik vala
mennyire eiterjedtnek, ám bizonyos formátumok 
(BASIS, DSO) csak egy-egy országban használa
tosak. Kevés a csak katalogizáló és osztályozó 
adatbázis, legtöbbjük indexeli a dokumentumo
kat, rendszerint valamilyen ellenőrzött szójegy
zék -  legtöbbször tézaurusz -  segítségével. Az 
adatbázisok többsége annotációt is tartalmaz a 
kulcsszavak vagy deszkriptorok mellett. Rendkí
vül változatos az adatbázisok hozzáférési, ter
jesztési módja, mind szervezeti, mind technikai 
szempontból, és nagy különbségek vannak a 
költségek, dijak tekintetében is.

Az adatbázisok több mint 80%-a kizárólag 
vagy főként nemzeti nyelvű anyagot tartalmaz 
(kivéve a 21 belgiumi adatbázist, melyek közül 
mindössze 3 tartalmaz csak francia, 1 csak fla- 
mand és 2 e két nyelvű anyagot, a többiek több- 
nyelvűek). Hasonló a helyzet a kulcsszavak és 
egyéb hozzáférést, visszakeresést biztosító kife
jezések nyelvének tekintetében: míg a belga 
adatbázisok több nyelvet használnak, az olasz, 
portugál és spanyol adatbázisok mindegyike, a 
franciák 96%-a csak nemzeti nyelven indexel.

(Mohor Jenő)

92/358
Vyhlásenie 8. slovenskej bibliografickej konferen- 
cie = Kn.lnf. 24.roc. 1992. 1.no. 45-48. p.

A 8. szlovák bibliográfiai konferencia határo
zata

Bibliográfia

Az 1991. október 1 6 -17-én Iglóban tartott 
konferencia állásfoglalásában mindenekelőtt el
határolódik az utóbbi negyvenvalahány év anti
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demokratikus kurzusától, majd a 90-es években 
kialakítandó szlovák bibliográfiai politikát illetően 
szabja meg a tennivalókat. Ezek a következők: 
előrelépés a könyvtári-információs-bibliográfiai 
rendszer kiépítésében; a szükséges jogszabá
lyok (könyvtári törvény, kötelespéldány rendelet, 
bibliográfiai koordináció szabályozása) tető alá 
hozása; a kurrens és retrospektív szlovák nemze
ti bibliográfia automatizált rendszerének tökélete
sítése, ami alatt technológiai korszerűsítés és tar
talmi gazdagítás egyaránt értendő; a szakbibliog
ráfiai tevékenység bázisintézményeinek korszerű 
technikával való ellátása, illetve az e tevékeny
ségben kialakult munkamegosztás újraértékelé
se, különösen ami a társadalomtudományok 
szakbibliográfiai ellátását illeti; a regionális és a 
nemzeti bibliográfia közötti kapcsolatok elmélyí
tése a technikai lehetőségek határáig, a retros
pektív vállalkozások meggyorsítása és a felada
tok újraelosztása; a bibliográfiatudomány intenzí
vebb művelése, a Bibliograficky zborník c. 
évkönyv helyzetének megerősítése, a kiváló telje
sítmények elismerésére Rizner-díj alapítása. [L\
V. Rizner a retrospektív szlovák bibliográfia „aty
ja” . -  a ref.]

E tennivalók szinte mindegyikében előfordul a 
dotálás kérdése, illetve a tennivalókhoz mérten 
megfelelő dotálás követelménye. Ugyancsak 
hangsúlyos eleme az állásfoglalásnak a nemzet
közi kapcsolatok erősítése.

(Futala Tibor)

Lásd még 350

Hátrányos helyzetű olvasók ellátása

92/359
GOUGH, Cal -  GREENBLATT, Ellen: Seivices to 
gay and lesbian patrons: examining the myths = 
Libr.J. 117.VOÍ. 1992. 1.no. 59-63.p.

Szolgáltatások homoszexuális férfiak és nők 
számára: néhány mítosz vizsgálata

Beteg olvasó; Hátrányos helyzetű olvasó; Igény; 
Szolgáltatások

23 évvel ezelőtt a New York-i Stonewall ivó 
vendégeinek rendőrségi zaklatása után négy na

pig tartó lázadás tört ki, melyet Stonewall-i Felke
lésként emlegetnek. Azóta a homoszexuálisok -  
férfiak és nők -  egyenjogúsági mozgalma viha
ros gyorsasággal tört utat magának. Sok jónevű 
kiadó véli azóta kifizetődőnek, hogy kifejezetten 
az ő számukra szóló irodalom kiadásáról gon
doskodjon -  300 folyóirat és 9000 azóta megje
lent könyv tanúskodik erről. A könyvtárak több
ségét azonban különböző mítoszok megakadá
lyozzák abban, hogy ennek az olvasói rétegnek 
az igényeit is megfelelően kielégítsék.

Az egyik ezek közül, hogy a könyvtárak min
den olvasói réteg igényét egyformán és pártat
lanul kezelik. Ez azonban a homoszexuálisok 
esetében egyáltalán nem így van, hiszen például 
a nekik szánt polcokon többnyire olyan művek 
foglalnak helyet, melyeket heteroszexuális szer
zők írtak. Már az is tévedés, hogy a homoszexu
ális férfiaknak és nőknek ugyanaz az információ- 
szükségletük -  ez a hit abból adódik, hogy a 
kiadók előnyben részesítik a homoszexuális férfi
akról, illetve férfiaknak szóló irodalom megjelen
tetését.

A másik mítosz, hogy „mifelénk nem élnek 
homoszexuálisok, vagy ha élnek is, nem járnak a 
könyvtárba”. Ez persze téveszme, hiszen a kuta
tások szerint, még maguk a homoszexuálisok is 
csak 50%-os arányban ismerik fel hasonló hajla
mú társaikat. Honnan tudja egy könyvtáros, hogy 
a pult előtt álló olvasó balkezes-e, kiváló sza
kács, vagy éppen leszbikus? Különben is, 
családtagjaiknak, valamint az oktatásban, az 
egészségügyben, a közigazgatásban, az egyhá
zakban, a jogi intézményekben dolgozóknak 
ugyanúgy szükségük van szakirodalomra, mint 
homoszexuális tanítványaiknak, pácienseiknek, 
klienseiknek maguknak.

A következő előfeltevés, hogy elegendő az 
AIDS-szel foglalkozó irodalmat beszerezni szá
mukra. Holott természetes, hogy ezenkívül szük
ségük van testre szabott jogi, gazdasági, kulturá
lis információkra is. És persze számolni kellene 
azzal is, hogy különböző etnikumból, korosztály
ból, vallási közösségből, társadalmi osztályból 
kerülnek ki az olvasók. A könyvtáraknak tehát ar
ra is vigyázniuk kell, hogy ezeket a szemponto
kat is figyelembe vegyék állományuk kialakítása
kor.

Gyakori kifogás, hogy az ilyen jellegű iroda
lom gyűjtése azt sugallja, hogy a könyvtárosok 
egyetértenek, sőt bátorítják a homoszexuális életvi
telt. Érdekes módon azonban a vegetáriánus re-
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cepíkönyvek beszerzésekor nem merül fel a vád, 
hogy ezzel egyúttal propagálnák is a vege
tarianizmust. A könyvtáros nem cenzor, nem 
korlátozhatja a neki nem tetsző művek haszná
latát.

Sokan úgy vélik, hogy nincs szükség speciá
lis feltáró eszközökre, a homoszexuálisok éppen- 
úgy tájékozódhatnak a katalógusokból és folyói
rat-indexekből, mint a többi olvasó. Pedig már a 
Library of Congress tárgyszójegyzékéből is kide
rül, hogy ez korántsem egyszerű dolog, mivel az 
erre vonatkozó terminológia nem megfelelő.

Állítólag a könyvtáraknak nem könnyű a ho
moszexuális olvasók számára az irodalmat be
szerezni. Ez nem nagyon hihető, hiszen jóné- 
hány olyan folyóirat fizethető elő, melyek szemlé
zik az új könyveket, és egy könyvkereskedő cég 
sem zárkózik el ezek megrendelésének teljesíté
sétől. Az ALA-nak a homoszexuálisok érdekeit 
érvényesítő munkacsoportja több mint három tu
cat módszert és programot dolgozott már ki, 
hogy ilyen szempontból is erősítsék a könyvtárak 
használóbaráí gyakorlatát.

Van aki úgy gondolja, hogy ha a homoszexu
ális olvasó nem talál megfelelő irodalmat a 
könyvtárban, nyugodtan igénybe veheti a könyv
tárközi kölcsönzést. Csakhogy meglehetősen 
kellemetlen lehet az olvasónak, hogy regisztrál
ják amint éppen egy „olyan” könyvhöz szeretne 
hozzá jutni. Különösen kisebb településeken le
het kínos a dolog.

A legveszélyesebb mítosz az, hogy a fiatal 
könyvtárhasználók nem keresnek homoszexuali- 
tással foglalkozó irodalmat. Az igazság az, hogy 
éppen a homoszexualitásukra ráébredő serdülők 
jutnak el legkevésbé a társadalmi tiltás miatt a 
megfelelő irodalomhoz és szervezetekhez. Emi
att teljesen elszigetelődnek, és ezért közöttük a 
legtöbb a halállal végződő öngyilkosság. A 
könyvtár tehát ezen a területen tehet a legtöbbet 
olvasóiért: szolgáltatásaival életet menthet.

(Fazokas Eszter)

92/360
KENDALL, Margaret: Keeping multiculturalism on 
the agenda: strategies for action in public li
braries = Libr.Rev. 41.vol. 1992. 1.no. 25-41.p. 
Bibliogr.

A multikulturális kérdések napirenden tartása 
-  cselekvési stratégiák közkönyvtárak számá
ra

Irányelvek -könyvtári; Közérdekű 
Közművelődési könyvtár;
tiségi olvasó

Nagy-Britanniában fokozták a közkönyvtárak 
tevékenységét annak érdekében, hogy a feketék 
és az etnikai kisebbségekhez tartozók az őket jo
gilag megillető átfogó könyvtári szolgáltatásokat 
megkaphassák.

A faji előítéletek elbátortalanították az etnikai 
kisebbségeket és a feketéket, hogy könyv
táraknak akár munkatársai, akár használói legye
nek. A növekvő munkanélküliség és a szakmai 
féltékenység kiválthatja a kisebbségek érdekei
nek sérelmét. Hogy minden olvasó azonos szintű 
szolgáltatásokat kapjon, a központi kormányzat 
az etnikai kisebbségek számára való szolgálta
tással foglalkozó könyvtárosokat kíván alkalmaz
ni.

Első felében a cikk egy 12 könyvtárban, a 
könyvtárak kisebbségi politikájával kapcsolatban 
végzett felmérés eredményeit ismerteti. A függe
lék a felhasznált kérdőívet is közli, melyben hat 
témakörbe csoportosított kérdésekkel tudako
zódtak a könyvtár kisebbségi közösségekkel 
kapcsolatos bánásmódjáról. Néhány kérdés a 
sok közül: Van-e valamilyen fórum, ahol a ki
sebbségi igényeket kifejthetik, pl. kisebbségi 
könyvtárbaráti kör? Rendelkezésre állnak-e a leg
fontosabb információk (az orvosi, fogorvosi ellá
tásról stb.) a kisebbségek nyelvén is? A könyvtári 
gyűjtőköri útmutató kitér-e a rasszista irodalom 
kezelésére?

(A könyvtárak gyakorlatát ismertető válaszok 
tanulságosak lehetnek minden kisebbségieket ki
szolgáló hazai könyvtár számára is, javasoljuk 
ezért a cikket eredetiben elolvasni. -  a ref.)

(Kovács Lászlóné)

92/361
BOKNIKOVÁ, L’udmila: Kniznicné sluzby pre ne- 
vidiacich a slabozrakych = Kn.lnf. 24.roc. 1992. 
1.no. 20-23. p.

Rés. angol, német és orosz nyelven.
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Könyvtári szolgáltatások vakok és csökkent 
látásúak számára a pozsonyi városi könyv
tárban

Vak könyvtárhasználó

A pozsonyi Városi Könyvtár vakokat és csök
kentlátókat kiszolgáló osztályát 1991. május 5-én 
nyitotta meg lady Diana, s emlékül a csökkentlá
tók számára egy sor Voyager-típusú televízióné
ző nagyítókészüléket hagyott hátra. E megnyitó
nak is köszönhető, hogy az osztály elhelyezése 
és berendezése nagyon gyorsan elkészült.

A helyiség, amelyet az osztály megkapott, ko
rábban a politikai irodalom osztálya volt (ezek lé
tesítését a „normalizálás” időszakában erősza
kolták ki), a berendezések egy része pedig a 
Szlovák Műszaki Könyvtár időközben megszűnt 
hangos könyvtárából származott.

Pozsonyban kb. 500 vak és ennél több csök
kentlátó él. Közülük fél év alatt 72-en iratkoztak 
be ebbe az új könyvtárba. Ez idő alatt 8827 köl
csönzési tranzakciót abszolváltak (ez összesen 
1222 címet tesz ki). Az olvasólétszám növelésére 
különféle kooperációkat építettek ki (a Vakok és 
Csökkentlátók Szövetségével, a szemklinikákkal 
stb.). Az állomány gyarapítását részben vásárlás, 
részben a Braille-nyomdákkal és a hangkazetta
kiadókkal kötött támogatási szerződés szolgálja.

Az állomány túlnyomó része hangkazetta 
(3808 egység). Benne legtöbb a szépirodalom. 
De van közhasznú irodalom is (törvények, rende
letek, privatizációs útmutató, nyelvtanfolyamok, 
ismeretterjesztő művek). A gyermek-kazetták ar
ra szolgálnak, hogy a vak nagymamák meséket 
tanuljanak róluk unokáik számára.

Volt ezen felül építészeti modell-kiállítás és 
számos irodalmi rendezvény is. Az efféie tevé
kenység kibontakoztatása érdekében a beiratko
zott olvasókat klubba tömörítik.

A szolgáltatások (a postaiak is) ingyenesek.

(Futala Tibor)

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

Általános kérdések

92/362
STROETMANN, Karl A. -  SCHWUCHOW, Wer
ner: Performance and efficiency criteria for pro
fessional information services: an introduction = 
FID News Bull. 42.vol. 1992. 1.no. 5-11.p.

A szakmai tájékoztatási szolgáltatások minő
ségének és hatékonyságának értékelése; be
vezető fejtegetések

Hatékonyság; Tájékoztató munka

A modern gazdasági élet minden területén 
egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az informá
ció fontosságára. A növekvő igény mind több in
formációs szolgáltatást hív életre. Egy informáci
ós központ hatékony működtetéséhez a vezetés
nek sok területet kell összefognia a tervezéstől, a 
tevékenység beindításán át a szolgáltatások fo
lyamatos ellenőrzéséig. Folyamatosan figyelem
mel kell kísérnie az inputtevékenységet és a köz
pont szolgáltatásait, produktumait mint outputot, 
végezetül pedig a marketingtevékenységet.

A cikk a működés hasznossági és hatékony- 
sági szempontjait tekinti át, mind intézményi, 
mind pedig társadalmi oldalról nézve. A haté
konyság mérésére számítási módokat is javasol. 
Második részében az írás a kiértékelési módsze
rek gyakorlati alkalmazhatóságáról szól. A har
madik részben azokat a szempontokat veszi 
számba, amelyek egy információs szolgáltatás 
beindításánál tekintetbe veendők annak érdeké
ben, hogy sikeres és gazdaságos szolgáltatásról 
lehessen beszélni.

(Kovács Lászlóné)
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